
 
 

TANKAR INFÖR 
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER 

TRETTONDAGEN 
 

”Jesu dop” 
Det är dags att ta farväl av julen. Nu är det vardag igen! 

Men inte samma vardag som det var innan julhelgen. Tid har gått, något har hänt. 
Julen har gett oss något att tänka på. Budskapet har varit: Gud har kommit till oss genom 

barnet Jesus, han förmedlar frid på jorden och berättar om Guds närvaro i vår mitt. 
Nu lever vi i Trettondagstiden och det är en tid av övning att känna igen Gud också i 

vardagen. 
En av söndagens bibelberättelser handlar om Jesu dop. Dopet var för Jesus en 

gränsupplevelse. Genom sitt dop bejakade han sin kallelse, den som skulle betyda tjänande, 
lidande och död innan uppståndelsen fullbordade hans livsgärning. 

Johannes tvekade när Jesus ville bli döpt av honom och menade att det inte kunde vara riktigt 
att han döpte Jesus. Men Jesus sa ”Gör det i alla fall, för jag måste göra det som är rätt”. Att 
Jesus blev döpt betyder att han som Guds son gick in under våra mänskliga villkor. Han blev 
människa bland människor och levde samma vardag som vi andra. Därför vet vi att Gud har 

livserfarenhet och förstår hur vi människor har det både i glädje och i sorg.  
 



Söndag 12 januari   
11.00 GUDSTJÄNST 

Pastor: Solveig Högberg 
Gudstjänstledare: Sune Fahlgren 

Musiker: Ruth Segerberg 
 

 o-o-o-o-o-o-o 
DET HÄNDER I VECKAN 

Lördag 11 januari 18.00 – 22.00 
Kvällsöppet  

Kontaktperson: Jonas Rova 073-663 78 27 
 

Tisdag 14 januari 18:00–20:15 
S:t Peters kyrkokör övar. 

Kontaktperson: Ruth Segerberg 070-774 1461 
 

o-o-o-o-o-o-o 
Söndagen den 2 februari 2020 återinvigs S:t Peters kyrka och orgel. Inför den högtiden 

behöver det städas och ställas i ordning. Lördagarna den 11 och 25 januari 11.00 – 15.00 
samt på kvällen måndagen den 27 januari har vi arbetsdagar då vi hoppas att så många som 
möjligt kan hjälpa till. Du är välkommen att göra det du kan, både den som behöver vara 

stillasittande och den som är mer rörlig behövs. Det handlar om att torka av 
kyrkbänkar, psalmböcker, rengöra ljusgloben, ljusstakar mm. 

 
I tacksamhet för allt arbete som under snart två år skett, får vi ett tillfälle att lägga sista 

handen vid renoveringsarbetet. 


